
W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym 
dokumentem.
Jeśli produkt jest wadliwy, należy zapoznać się z załączoną kartą gwarancyjną i skonsultować ze sklepem, 
w którym dokonano zakupu. Jeśli potrzebna jest dalsza pomoc, proszę skontaktować się z lokalnym centrum 
wsparcia klienta EPSON.

Kontakt z centrum wsparcia klienta można nawiązać za pomocą strony internetowej:
http://www.epson.pl/support

Instrukcja użytkowania

Język polski
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Nazwy i Funkcje Elementów
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1. Zasilanie,  + : Do menu "Print density".
2. Wybór czcionki
3. Rozmiar czcionki
4. Obramowanie
5. Styl
6. Ustawienia
7. Znaki specjalne
8. Shift
9. Caps Lock  

 + : Zamienia wprowadzone litery na kapitaliki.
10. Akcent
11. Spacja
12. Shift
13. Wybierz/Enter
14. Interpunkcja: Wybór znaków. 

 + : Inny wybór znaków.  
        Dodawanie znaku interpunkcyjnego do etykiety

15. Delete,  + : Usuwa tekst.
16. Symbol,  + : Do menu “Numer sekwencji".
17. Etykiety specjalne,  + : Do menu "Kod kreskowy".
18. Drukuj kopie
19. Podgląd,  + : Menu "Display".
20. Klawisze kursora 

 + ,  + : Przejdź do poprzedniego lub następnego.
21. Drukuj,  + : Podaje taśmę.
22. Przycisk Cut 
23. Wyświetlacz

 JWyświetlacz
Na wyświetlaczu można sprawdzić ustawienia. Wskaźniki pokazują, czy 
dane ustawienia są aktywne, czy nie.

1 2 3 4 5

678

9
10

11

1. Rozmiar czcionki
2. Szerokość czcionki
3. Obramowanie
4. Styl czcionki
5. Pion
6. Poziom baterii (wskazówka)
7. Opcje znaków z akcentami
8. Duże/małe litery
9. Kursor: Wskazuje miejsce wykonywania operacji. 

Tu wprowadza się tekst usuwa symbole, itp.
10. Znacznik wiersza: Wskazuje, w którym wierszu się znajduje. 

Pojawia się, gdy istnieje więcej niż 1 wiersz. 
MEMO

 : Gdy wyświetla się ten znak, drukowanie jest niemożliwe.

11. Licznik tekstu: Wskazuje numer bieżącego tekstu, licząc 
od początku.
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Przed użyciem
1. Przygotowanie źródła zasilania
Ten produkt jest zasilany bateriami lub za pomocą zasilacza AC.
Zasilanie bateriami

c Przygotuj sześć alkalicznych baterii AA.

1. Zdejmij obudowę z tyłu urządzenia.

2. Włóż baterie. 

Zwróć uwagę
na prawidłowe
ułożenie

UWAGA
Jeśli w kolejnym etapie będziesz instalować kartridż z taśmą, 
nie zamykaj obudowy i przejdź do Kroku 2. 

3. Zamknij obudowę. Naciskaj do momentu, aż wskoczy na miejsce.

Zasilanie z zasilacza AC (APT0615Z)

Upewnij się, że korzystasz z dedykowanego zasilacza AC 
(APT0615Z).

1. Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego urządzenia.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

2. Instalacja kartridża z taśmą
1. Zdejmij zabezpieczenie taśmy barwiącej.

2. Zdejmij obudowę z tyłu urządzenia.

 

3. Zamocuj kartridży z taśmą.
    Naciskaj do momentu, aż wskoczy na miejsce.
    Montując nową taśmę lub po długim czasie użytkowania, 

przepuść taśmę przez otwór "Tape Guide".

• Nie wciskaj przycisku "Cut Button" przed zatrzymaniem się taśmy.
• Nie ciągnij taśmy palcami.

4. Zamknij obudowę.  
Naciskaj do momentu, aż wskoczy na miejsce.

 

Usuwanie kartridża z taśmą
Chwyć kartridż i podnieś pionowo do góry.

3. Włączanie zasilania
1. Wciśnij .  

Podczas zmiany języka wiadomości na wyświetlaczu 
        Ustawienia wyświetlacza (menu "Display")

4. Nawijanie taśmy
Nie wciskaj przycisku "Cut Button" przed zatrzymaniem 
się taśmy.

Pamiętaj o nawinięciu taśmy po zamocowaniu kartridża. 
1. Wciśnij  + .
2. Wciśnij .
3. Odetnij taśmę wciskając przycisk "Cut Button".

5. Tworzenie etykiety
Przykład: ABC
1. Wciśnij  trzymając przy tym  aby wprowadzić tekst 

wersalikami.
2. Wciśnij przyciski: , , 

"ABC" pojawi się na ekranie.
W dalszej części znajdziesz informacje o innych etykietach, które 
możesz wydrukować na tej drukarce. 
       Edycja znaków, Przydatne funkcje, Tworzenie etykiety 
ze specjalnego formularza
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6. Drukowanie etykiet
1. Wciśnij . 

Pojawi się informacja o długości etykiety i liczbie wydruków 
i rozpocznie się drukowanie.

2. Po zatrzymaniu taśmy wciśnij przycisk "Cut Button" aby odciąć 
taśmę.

Nie wciskaj "Cut Button" przed zakończeniem drukowania.

Drukowanie wielu kopii (odcięcie na końcu)
1. Wciśnij .
2. Zaznacz "Copies" za pomocą klawiszy kursora i wciśnij  .
3. Wpisz liczbę kopii za pomocą klawiszy kursora lub klawiatury 

numerycznej.
4. Wciśnij  aby rozpocząć drukowanie.
5. Po zakończeniu drukowania wciśnij     aby odciąć taśmę.  Między 

kopiami będzie wydrukowana linia przecięcia.
Przetnij taśmę nożyczkami wzdłuż linii, aby oddzielić od siebie etykiety.

Drukowanie wielu kopii (odcięcie po każdej kopii)
1. Wciśnij .
2. Zaznacz "Set cut mode" używając klawiszy kursora i wciśnij  .
3. Wybierz "Each label" za pomocą klawiszy kursora i wciśnij .
4. Zaznacz "Copies" za pomocą klawiszy kursora i wciśnij .
5. Wpisz liczbę kopii za pomocą klawiszy kursora lub klawiatury 

numerycznej i wciśnij   .
6. Gdy pojawi się komunikat o konieczności odcięcia taśmy wciśnij 

przycisk     . Każdorazowo po wciśnięciu przycisku    rozpoczyna 
się drukowanie kolejnej kopii.

Ustawianie gęstości zadruku
1. Przy wyłączonym zasilaniu wciśnij  + .
2. Ustaw gęstość zadruku klawiszami   , i wciśnij .

UWAGA
Co do zasady należy ustawić wartość domyślną; "0".

7. Mocowanie etykiet
1. Oderwij papier zabezpieczający.
2. Umocuj etykietę i dobrze dociśnij.
 JWyłączanie zasilania po zakończeniu pracy
1. Wciśnij  .

Baterie:  
   Wyjmij je jeśli urządzenie długo nie jest używane.
Zasilacz AC:  
   Odłącz od urządzenia i źródła prądu.

Edycja znaków
Wprowadź tekst wciskając klawisze z poszczególnymi znakami. 
sNazwy i Funkcje Elementów
Tekst wprowadza się z pozycji kursora.         Wyświetlacz

Aby zachować wprowadzony wcześniej tekst ustawić kursor na 
liczbie, dla której nie wprowadzono jeszcze tekstu, za pomocą  

 +  lub  + . 

 J Zmiana wielkości liter
1. Wciśnij  + .

Ustawienie wyświetli się na ekranie. Litery są ustawione jako duże 
lub małe.

Aby zmienić wybrane litery na duże wpisz je z wciśniętym klawiszem: 
 JUsuwanie znaków
1. Wciśnij .

Usuwa po jednym znaku wstecz.
 JNowa linia
1. Wciśnij .

Rozpoczyna wpisywanie w nowej linii od znaku obok kursora.
 JUsuwanie tekstu
1. Wciśnij  + .
2. Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem wciśnij  .

Tekst zostanie usunięty.
 J Zatwierdzanie tekstu
1. Wciśnij .

Tekst pojawi się na ekranie. 
Możesz sprawdzić jego poprawność i długość etykiety. 
Obrazu wydruku nie można zatwierdzić.

 JDodawanie znaków z akcentami do etykiety
Jeśli istnieje opcja wyboru znaków z akcentami, będą one zaznaczone 
na ekranie.
Przykład: École

1. Wciśnij  + .
2. Wciśnij . 

Pojawią się dostępne znaki z akcentami.
3. Wybierz znak za pomocą   , i wciśnij . 

Następnie wprowadź kolejne znaki.

Znaki z akcentami         Lista symboli
 JDodawanie znaków przestankowych do etykiety

Wybierz jedną z dwóch poniższych opcji.
1. Wciśnij . 

Każde wciśnięcie pokazuje kolejny znak.
Dostępne znaki

1. Wciśnij  + . 
Każde wciśnięcie pokazuje kolejny znak.

Dostępne znaki 

 JDodawanie symboli do etykiety
1. Wciśnij  .
2. Gdy pojawi się kategoria wybierz element za pomocą   ,  

i wciśnij .
3. 3. Gdy pojawią się symbole, wybierz odpowiedni za pomocą  

  ,  i wciśnij  .
Dostępne symbole         Lista symboli
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 J Tworzenie etykiet z numerami sekwencji (Kolejne 
numery)

 

1. Wciśnij  + .
2. Wprowadź liczbę/literę dla pierwszej etykiety i wciśnij . 

Przy każdym drukowaniu kolejne etykiety będą mieć kolejną 
liczbę lub literę.

 J Tworzenie tekstów
Można tworzyć wiele tekstów w trybie ciągłym. Jednorazowo można 
stworzyć do 50 tekstów.
Dzięki numeracji tekstów, która wyświetla się na początku możesz 
sprawdzić, który tekst tworzysz aktualnie.
Tworzenie kolejnego tekstu

1. Wybierz oznaczenie kolejnego numeru tekstu za pomocą  +  
lub  + .
Teraz możesz stworzyć nowy tekst. Tak samo postępuj przy 
kolejnych tekstach.

Drukowanie wybranego tekstu
1. Zaznacz tekst, który chcesz drukować za pomocą  +  or  + 

. 
2. Wciśnij .

Przydatne funkcje

W tej części omawiamy funkcje, które ułatwiają tworzenie etykiet.
 J Zmiana wielkości czcionki
1. Wciśnij .
2. Zaznacz wybrany wiersz za pomocą    , i wciśnij .

"Equal": Ta sama wielkość czcionki zostanie zastosowana do 
tekstu. Można pominąć krok 3.

3. Wybierz rozmiar czcionki za pomocą    , i wciśnij .

 J Zmiana czcionki
1. Wciśnij .
2. Wybierz czcionkę za pomocą   ,  i wciśnij . 

Zmieni się czcionka zastosowana dla całego tekstu.

 JWybór stylu czcionki
1. Wciśnij .
2. Wybierz styl za pomocą   ,  i wciśnij .

W przypadku małych i skomplikowanych znaków niektóre style 
mogą skutkować niewyraźnym wydrukiem.

 J Stosowanie bardzo dużej czcionki
1. Upewnij się, że twoja etykieta spełnia wymagania dla druku 

bardzo dużej czcionki.
Wymagania dla Bardzo Dużej Czcionki
Liczba wierszy: "1 wiersz"
Rozmiar czcionki: "Auto"
Krój czcionki: "SansS.", "SansS.HG", "CL Roman", "BR"
Zawartość: Duże litery, liczby, znaki z wyjątkiem przecinka, spacji, 
piktogramów
Styl czcionki: "Normal"
"Frame": "Off"

2. Jeśli dostępna jest opcja bardzo dużej czcionki, pojawi się 
znacznik +

3. Wpisz np. "ABCD" for example. Pojawi się znacznik bardzo dużej 
czcionki.
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 JDodawanie ramki
1. Wciśnij .
2. Zaznacz element za pomocą    , i wciśnij . 

Tak samo działa wprowadzenie numeru ramki dla zaznaczonego 
elementu.

Dostępne ramki         Lista Symboli
 JOkreślanie długości etykiet
1. Wciśnij .
2. Zaznacz "Label length" za pomocą klawiszy kursora i wciśnij .
3. Wybierz wartość (do 40 cm) za pomocą klawiszy kursora lub 

wprowadź ją używając klawiszy numerycznych, następnie 
wciśnij .

4. Wybierz sposób wyrównania tekstu za pomocą klawiszy kursora  
i wciśnij .

5. Wciśnij  aby potwierdzić ustawienie rozmiaru czcionki.
6. Wybierz "Auto" za pomocą klawiszy kursora i wciśnij .
7. Wprowadź tekst.
Jeśli wprowadzony tekst przekracza zdeifniowaną długość etykiety, 
czcionka zostanie zmniejszona tak, aby cały tekst zmieścił się na 
etykiecie o żądanej długości.
 J Zmiana marginesów etykiety
1. Wciśnij .
2. Wybierz "Margins" za pomocą klawiszy kursora i wciśnij .
3. Wybierz jedną z opcji za pomocą klawiszy kursora i wciśnij .
4. Wciśnij .
Jeśli wybierzesz opcję "None" zostanie wydrukowana linia odcięcia. 
Odetnij taśmę wzdłuż linii.

 JUstawianie odstępów między znakami
1. Wciśnij .
2. Wybierz "Char. spacing" za pomocą   i wciśnij .
3. Zaznacz fragment za pomocą   i wciśnij .

 J Zwężanie czcionki
1. Wciśnij .
2. Wybierz "Narrow" za pomocą   i wciśnij .
3. Wybierz "Narrow" za pomocą   i wciśnij .

 J Zmiana orientacji tekstu na pionową
1. Wciśnij .
2. Wybierz "Vertical" za pomocą   i wciśnij .
3. Wybierz "On" za pomocą   i wciśnij .

 J Lustrzane odbicie
1. Wciśnij .
2. Select "Mirror print" with   i wciśnij .
3. Wybierz "On" za pomocą   i wciśnij .

Tworzenie niestandardowych etykiet 

Przy tworzeniu niestandardowej etykiety, po wciśnięciu  
może pojawić się komunikat z potwierdzeniem, że tekst 
można usunąć. Wciśnij  aby usunąć bieżący tekst i wyświetlić 
niestandardową etykietę.

UWAGA
Aby wyjść z trybu niestandardowego wciśnij , następnie wybierz 
"Exit" i wciśnij .

 J Tworzenie znaczników do folderów

1. Wciśnij .
2. Wybierz spośród "Tab:Medium", "Tab:Small" i "Tab:Large" 

za pomocą   i wciśnij .
3. Wybierz wartość za pomocą   lub wprowadź długość 

etykiety i wciśnij . 
Maks. długość: 12.5cm

4. Wprowadź tekst.

 J Tworzenie naklejek na kable
Etykiety do kabli typu “chorągiewka”

1. Wciśnij .
2. Wybierz spośród "Flag:Hori.", "Flag:Vert." i "Flag:Edge" za pomocą 

  i wciśnij .
3. Wybierz wartość za pomocą   lub wprowadź długość 

etykiety i wciśnij  . 
Maks. długość: 12.5cm

4. Wprowadź tekst.

Etykiety opasujące kable

1. Wciśnij .
2. Wybierz "Wrap" za pomocą   i wciśnij .
3. Wybierz wartość za pomocą   lub wprowadź długość 

etykiety i wciśnij . 
Maks. długość: 12.5cm

4. Wprowadź tekst.
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 J Tworzenie wstążki
1. Wciśnij .
2. Wybierz "8.Ribbon" za pomocą klawiszy kursora i wciśnij .
3. Wybierz wartość za pomocą klawiszy kursora lub wprowadź ją za 

pomocą klawiszy numerycznych, następnie wciśnij .
Zakres długości wstążki: 20-40 cm

4. Wprowadź tekst do nadrukowania na obu końcach wstążki.
5. Wciśnij .

 J Tworzenie etykiety z kodem kreskowym
• Wprowadź kody kreskowe zgodnie z ich standardem.
• Sprawdź przy pomocy czytnika kodów, czy wydrukowane etykiety można 

prawidłowo odczytać.
• Obsługiwane kody kreskowe: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, 

EAN-8, EAN-13

1. Wciśnij  + .
2. Wybierz element za pomocą    i wciśnij .
3. Po ustawieniu kodu kreskowego wprowadź kod.

Ustawienia wyświetlacza (menu "Display")
Ustawienia, które ułatwiają obsługę urządzenia:
Podświetlenie
Włącza lub wyłącza podświetlenie wyświetlacza.
Backlight: On/Off
Kontrast
Dopasowuje głębię koloru tekstu na wyświetlaczu.
Zakres wartości: od -5 do +5
Język
Możliwość wyboru języka menu i powiadomień na wyświetlaczu. 
Dostępne języki: angielski, hiszpański, francuski, portugalski (Bra), 
portugalski (UE), włoski, niderlandzki, niemiecki.
cale:cm
Możliwość wyboru jednostki długości.
Wartość: cale/cm
Procedura

1. Wciśnij  + .
2. Wybierz element do zdefiniowania za pomocą   i wciśnij .
3. Gdy pojawią się opcje wybranego elementu, zaznacz swój wybór 

za pomocą   i wciśnij .

Czyszczenie

Obudowa
Należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki. W przypadku poważnych 
zabrudzeń użyj wilgotnej ściereczki.

Nigdy nie stosuj środków chemicznych ani rozpuszczalników, 
takich jak benzyna, rozcieńczacz czy alkohol, ani sprężonego 
powietrza.

Głowica
Jeśli głowica słabo działa lub niedokładnie drukuje, może być 
zabrudzona. Wyczyść głowicę bawełnianym patyczkiem nasączonym 
alkoholem medycznym (dostępny w sprzedaży etanol).

Przywracanie ustawień fabrycznych
Urządzenie może przestać działać wskutek wyładowań elektrycznych 
lub z innej przyczyny.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, np. obraz na wyświetlaczu jest 
zakłócony, należy je przywrócić do ustawie fabrycznych.

Uruchom ponownie urządzenie. Przed rozpoczęciem procedury 
zachowaj szczególną ostrożność. Wszystkie wprowadzone teksty 
zostaną usunięte. Twoje ustawienia zostaną zmienione 
na fabryczne.

1. Wciśnij .
2. Wciśnij i przytrzymaj   +  następnie wciśnij .
3. Gdy pojawi się komunikat, wciśnij  .
Urządzenie zostanie zresetowane. 
Aby przerwać: Wciśnij  dowolny przycisk oprócz . 
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Rozwiązywanie problemów
 J Komunikaty

Insert Tape Nie zainstalowano kartridża z taśmą. Wyłącz zasilanie  
i zainstaluj prawidłowo kartridż.

Check tape! Użyto kartridża nieodpowiedniego dla tego urządzenia. 
Sprawdź kartridż z taśmą.

Check tape 
cartridge

Użyto kartridża nieodpowiedniego dla tego urządzenia. 
Sprawdź kartridż z taśmą.

Check battery Możliwe przyczyny:
• Rozładowane lub nieprawidłowo włożone baterie
• Użyto różnych typów baterii lub przeterminowanych baterii
Włóż baterie prawidłowo lub wymień je na nowe.

Too many lines Wprowadzony tekst jest zbyt długi.
Wciśnij  aby skasować wiersze, które wskazuje kursor.

Text too long Wprowadzony tekst jest zbyt długi dla danej długości taśmy. 
Wciśnij  i dopasuj długość taśmy albo skróć tekst.

Seq. num. only 1 Numerowanie zostało już ustawione. Numerowanie można 
zastosować tylko do jednej części.

Text will be 
deleted. OK?

Przy tworzeniu niestandardowej etykiety bieżący tekst 
zostanie usunięty. Wciśnij  aby usunąć tekst i wyświetlić 
niestandardowy formularz.

Fill every digit Wprowadzono błędne wartości kodów kreskowych. Sprawdź 
wprowadzone wartości, znaki, itp.

Load wider tape Nie można drukować na założonej taśmie. Użyj szerszej taśmy.

Txt is too long 
Continue?

Wprowadzono zbyt długi tekst dla zdefiniowanej długości 
taśmy. Wciśnij  aby wydrukować prawidłową długość.

Overheated! Głowica drukujące jest przegrzana. Wyłącz zasilanie i wyjmij 
kartridż z taśmą. Odczekaj chwilę przed wznowieniem 
drukowania.

Cover open! 
Powering off.

Komunikat wyświetli się gdy otworzysz obudowę z tyłu 
urządzenia przy włączonym zasilaniu. Następnie zasilanie 
zostanie automatycznie odłączone.

Motor error! Wystąpił błąd pracy silnika. Wyłącz i ponownie włącz 
zasilanie. Jeśli pojawi się ten sam komunikat, wyłącz 
urządzenie i skontaktuj się z działem wsparcia klienta EPSON.

 J Problemy

Urządzenie nie działa prawidłowo.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, np. nie można włączyć lub wyłączyć 
zasilania, albo wyświetlacz nie wyświetla prawidłowo, należy przywrócić 
urządzenie do ustawień fabrycznych.

Po wciśnięciu  nic się nie wyświetla.
Czy baterie zostały prawidłowo włożone?
Sprawdź, czy prawidłowo zamontowano wszystkie baterie.

Czy baterie się wyczerpały?
Wymień baterie na nowe lub użyj zasilacza  (APT0615Z).

Czy zasilacz jest prawidłowo podłączony?
Podłącz dokładnie zasilacz do gniazda zasilającego urządzenia do zasilacza 
i do gniazdka elektrycznego.

Czy używasz innego zasilacza niż oryginalny?
Używalnie jakiegokolwiek innego zasilacza niż przeznaczony do tego modelu 
(APT0615Z) jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do przegrzania lub 
uszkodzenia obwodów elektrycznych.

Czy kontrast wyświetlacza jest właściwy? 
Ustaw odpowiedni  kontrast wyświetlacza.

Wyświetlacz się wyłączył.
Czy funkcja automatycznego wyłączania zasilania została aktywowana?
Zasilanie wyłącza się automatycznie po 5 minutach bezczynności urządzenia.

Czy próbowano wykonać nieprawidłową operację?
Jeśli przycisków użyje się w nieprawidłowy sposób, ekran wyłączy się na chwilę.

Mimo wciśnięcia  nic się nie drukuje.
Czy wprowadzono tekst?
Jeśli nie wprowadzono tekstu, nic się nie wydrukuje.

Czy na ekranie wyświetla się jakiś komunikat?
Przeczytaj komunikat i podejmij stosowne działania.

Czy skończyła się taśma? 
Zamontuj nowy kartridż z taśmą.

Czy baterie przestały działać?
wymień baterie na nowe lub użyj oryginalnego zasilacza  (APT0615Z).

Czy obudowa z tyłu jest otwarta?
Zamocuj prawidłowo kartridż i dokładnie zamknij pokrywę.

Tekst nie drukuje się prawidłowo.
Czy taśma z kartridżem jest prawidłowo zainstalowana?
Zainstaluj prawidłowo taśmę z kartridżem

Czy głowica jest zabrudzona?
Wyczyść głowicę.

Czy baterie przestały działać?
Wymień baterie na nowe lub użyj oryginalnego zasilacza  (APT0615Z).

Drukowanie kończy się w połowie tekstu.
Czy skończyła się taśma? 
Zamontuj nowy kartridż z taśmą.

Czy baterie przestały działać?
Wymień baterie na nowe lub użyj oryginalnego zasilacza  (APT0615Z).

Zniknął wprowadzony tekst.
Czy tekst został skasowany?
Wciśnięcie  +  powoduje usunięcie całego tekstu na ekranie.

Czy resetowano urządzenie?
Przy resetowaniu urządzenia wszystkie stworzone wcześniej teksty są usuwane.

Czy wyjęto baterie lub odłączono zasilanie podczas pracy urządzenia?
Jeśli baterie zostaną wyjęte lub zasilacz odłączony w czasie pracy urządzenia, 
tekst może zostać usunięty.

Nie można przykleić etykiety.
Czy usunięto papier zabezpieczający?
Przyklej etykietę po usunięciu papieru zabezpieczającego.

Czy próbujesz przykleić etykietę na zabrudzonej lub nierównej powierzchni?
W pewnych warunkach etykieta może nie przylegać do podłoża.

UWAGA
Jeśli żadna z powyższych sugestii nie rozwiązała problemu lub jest on 
inny niż wymienione, skontaktuj się z działem wsparcia klienta EPSON.
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Specyfikacja techniczna

 J Obudowa
Wymiary Ok. 110 (szer.) x 170 (gł.) x 56 (wys.) (mm)
Waga Ok. 400g (bez baterii i kartridża)

 J Warunki pracy
Temperatura podczas pracy 10 - 35 st. C
Temperatura przechowywania -10 - 55 st. C

 J Zasilanie
Zasilacz AC Typ APT0615Z2-1

Producent Seiko Epson Corp.
Wejście AC100-240V, 0.3A, 50-60Hz (dedykowany adapter, 

tylko kabel zasilający)
Wyjście DC6.5V, 1.5A
Całkowita 
moc 

10W

Baterie Baterie alkaliczne AA x 6

 J Obsługiwane szerokości taśmy
4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm


